
ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ 
"ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ" 

Факултет по Хуманитарни науки 
Катедра Руски език 

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА ТЕРЗИЕВА 

Терминология автомобилестроения:  
стилистический, структурно-семантический и 

лексикографический аспекты 

АВТОРЕФЕРАТ 

На дисертационен труд за придобиване на образователна и 

научна степен "доктор" 

Научната специалност:  
Славянски езици (Съвременен руски език) 

Област на висшето образование:  
2. Хуманитарни науки;

Професионално направление: 
2.1. Филология. 

Научен ръководител: 
проф. д-р Валентина Аврамова 

Шумен 2016 



Дисертационният труд е обсъден на разширено 
заседание и е предложен за публична защита от 
обучаващото научно звено на Катедрата "Руски 
език" при Факултета по Хуманитарни науки на 
Шуменския университет "Епископ Константин 
Преславски" на 11.10.2016 г. 

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 
10.02.2017 г. от…………….часа в зала №…….. на 
ШУ "Епископ Константин Преславски".  

Материалите по защитата са на разположение на 
сайта на ШУ "Епископ Константин Преславски": 
http://shu-bg.net 



Обща характеристика на дисертационния труд 
Актуалност на проблема 

Динамичното развитие на науката и техниката в 
съвременното общество, разширяването на международното 
сътрудничество, необходимостта от автоматизация при 
обработването на информацията се отразяват върху 
усъвършенстването и обновяването на специалната лексика. 

Бързо развиващите се в днешния свят международни 
контакти на специалистите в сферата на производството и 
научно-техническото познание поставят редица проблеми, 
свързани с професионалната комуникация. Решаването на 
тези въпроси се осъществява чрез систематизиране на 
специалните понятия и описание на езиковите средства, 
използвани в конкретната област или отрасъл.  

Терминологията като самостоятелен раздел в 
лингвистиката разглежда специалните понятия, които 
функционират в научно-техническата сфера. В епохата на 
глобализацията терминологията играе водеща роля при 
комуникацията като източник на информация, като 
инструмент за усвояване на определена професионална 
област и като средство за отразяване на научно-техническия 
прогрес. Терминологията е най-чувствителна към външните 
въздействия върху лексикалния състав на езика и се 
определя като най-динамичната част на книжовния език. 

Обзорът на изследванията, свързани с формирането и 
развитието на терминологията показва, че термините се 
появяват в резултат на конкретни открития и изобретения.   



Терминологията има два раздела − обща, която 
изследва термини от различни области на научното 
познание, и специализирана, която представлява съвкупност 
от термини, т. е. терминосистема на определено научно 
направление или специална област (отрасъл) от 
практическата дейност. Терминосистемата на всяка 
определена област или отрасъл има няколко основни 
функции: 1) да фиксира професионалните понятия; 2) да 
служи като средство за обмен на професионална 
информация; 3) да бъде средство за познание и обучение в 
дадената област.  

Настоящото изследване се осъществява в 
съпоставителен аспект. Разглеждат се лингвистичните 
процеси, свързани с формирането на терминологията на 
тежкото автомобилостроене в руския и българския език, 
както и практическото приложение на термините, 
функциониращи в тази област. Един от етапите на сложното 
многоаспектното изучаване на терминологията в 
изследваната област е нейното обособяване в отделна 
терминологична система, което дава възможност да я 
определим като език за специални цели.  

Интензивното развитие на автомобилостроенето 
предполага количествено нарастване на терминологичните 
единици, които намират място в много издания и 
практически ръководства. Липсата на точна и ясна 
дефиниция на термините в някои от тези справочници 
показва явната необходимост от унифицирането им в 
специализирани издания. Ефективността на процеса на 
унификацията на термините трябва да се основава на едно 
задълбочено лингвистично изследване.   



 В настоящия труд се изследва терминосистемата на 
тежкото автомобилостроене в руския и българския език. 
Разглежданата терминосистема е открита, изключително 
гъвкава и бързо развиваща се и в двата езика. В нея се 
интегрират термини от  терминосистемите на други научни 
области, такива като машиностроене и металообработване, 
черна и цветна металургия, електротехника, 
електроенергетика, петролодобивна промишленост, 
химична промишленост, авиационна промишленост, 
корабостроене, селско стопанство, логистика, строителство 
и др. Впечатление прави и фактът, че терминологичният 
апарат на изследваната терминосистема не е представен в 
достатъчно пълен и изчерпателен обем в специализираните 
лексикографски издания. Работата е посветена на 
структурно-семантичното и лексикографско лингвистично 
изследване и спецификата на процеса на терминообразуване 
в разглежданата област.  

Актуалността на настоящото изследване се 
определя от следните фактори: 

1. Нарастващият интерес в съвременната 
лингвистика към изучаване на проблемите на специалната 
лексика (езикът за специални цели) като средство за 
описание и представяне на научното познание.   

2. Автомобилът играе важна роля в живота на 
съвременното общество. Познаването на терминологията на 
автомобилостроенето е от съществено значение както за 
специалистите в тази област, така и за масовия потребител. 
Динамичното развитие на разглеждания отрасъл намира 
отражение в разработването на нови технологии, 
използването на нови машини и инструменти, прилагането 



на нови естествени и изкуствени материали и т. н., за които 
са необходими съответните названия. В резултат на това се 
развива и обогатява терминологията на автомобилната 
индустрия. 

3. Липсата на съпоставително описание на термините 
и недостатъчното познаване на съвременното състояние на 
автомобилната терминология в руския и българския език 
определя актуалността на настоящето изследване. То е 
мотивирано от потребностите на кооперираното 
производство в сферата на автомобилостроенето, и по-
точно − производството на резервни части за товарни 
автомобили в автомобилния завод − Шумен. Едно подобно 
изследване има значение както за производствения процес, 
така и за оформянето на производствената и 
придружаващата документация. Съпоставителното 
изследване се базира върху анализ на етапите на формиране 
и функциониране на тази терминосистема; върху  
структурно-семантичните особености и върху спецификата 
на терминообразуването в двата езика. 

4. Терминологията на автомобилостроенето обхваща 
обширен пласт лексика в съвременния руски и български 
език, но в терминографските източници тя е представена в 
достатъчно ограничен обем. Наблюдава се липса на 
достатъчно пълна и изчерпателна информация в 
съвременните специализирани речници. Настоящото 
изследване би могло да запълни съществуващата празнина в 
съпоставителните терминологични изследвания на 
разглежданата област. 
 5. Липсата на модел на руско-български 
терминологичен речник в областта на автомобилостроенето, 



отговарящ на съвременните изисквания на потребителя, 
който да осигурява в максимална степен адекватно 
възприятие и еквивалентност на използваната терминология 
в руския и българския език, също е стимул за създаването 
на такъв речник. В работата се предлагат три модела на 
терминологичен речник, които могат да бъдат използвани и 
при описание на други терминосистеми.   
 Обект на изследването е терминосистемата на 
тежкото автомобилостроене в руския и българския език, 
свързана с производството, устройството и експлоатацията 
на товарните автомобили. 
 Предмет на изследване са терминологичните 
единици (едносъставни термини и терминологични 
словосъчетания) в двата езика с оглед на техните 
структурно-семантични особености, както и принципите за 
тяхното лексикографско описание в рамките на двуезичен 
специализиран речник.  
 Целта на изследването е системно лингвистично 
описание на терминологичните единици, като акцентът е 
поставен върху многокомпонентните термини. Въз основа 
на този анализ се обосновава създаването на специализиран 
двуезичен речник.  
 Основни задачи. Предметът, обектът и целта на 
изследването изискват решаването на следните задачи: 
 1. Да се систематизират и обобщят основните 
теоретични постановки за развитието на руската и 
българската терминология и терминография. 
 2. Да се уточни и представи терминологичният 
апарат на изследването: научен стил, научно-технически 
стил, език на науката и техниката, терминология,  език на 



научното общуване, език на професионалната комуникация, 
език на специалността, език за специални цели. 
 3. Да се определи мястото и спецификата на 
терминологията от автомобилостроенето в общата 
терминологична система. 
 4. Да се построи класификационна схема на 
основните тематични групи, образуващи терминологичния 
корпус на дадената терминосистема. 
 5. Да се определят структурно-семантичните 
особености на терминологичните единици в руския и 
българския език, които формират терминосистемата на 
автомобилостроенето чрез анализ на морфологичния, 
синтактичния и семантичния начини за терминообразуване.  
 6. Да се анализират формално-структурните 
особености на терминологията на автомобилостроенето в 
руския и българския език. Да се определят типичните 
структурни модели за образуване на термини и да се 
представи количествено съотношение на 
еднокомпонентните и многокомпонентните термини.   
 7. Да се аргументират принципите за построяването 
и да се предложи структура на двуезичен руско-български 
терминологичен речник на автомобилостроенето; да се 
представи образец за оформяне на речниковата статия.  
 При разработването на дисертационното изследване 
са използвани следните методи: 
 описателен метод, чрез който се разглеждат 

структурно-семантичния и лексикографския аспект 
за анализ на дадената терминосистема; 

 съпоставителен метод, който дава възможност да се 
илюстрират както системно-структурните, така и 



лексикално-семантичните особености на 
разглежданите езикови единици в двата езика; 

 частично се използва методът за количествен анализ. 
 За теоретична и методологична основа на 
изследването са използвани трудове от различни 
направления: по теория на терминознанието и 
терминографията това са изследванията на Д. С. Лоте, А. А. 
Реформатски, Г. О. Винокур, К. Я. Авербух, В. А. 
Татаринов, В. П. Даниленко, Б. Н. Головин, Р. Ю. Кобрин, 
С. В. Гринев-Гриневич, В. М. Лейчик, Н. В. Подолска, А. В. 
Суперанска, Н. В. Василева, В. Н. Прохорова, В. В. 
Дубичински, И. С. Кудашев и др.; по теория на 
терминологията и терминологичната номинация – 
трудовете на М. Попова; по проблемите на руско-
българската терминография в изследванията на А. 
Липовска, Ив. Атанасова, Ст. Георгиева, В. Аврамова, Н. 
Василева, П. Легурска, Н. Димитрова и др. 
 Поставените цели и задачи определят теоретичното 
значение и практическо приложение на изследването. 

 Теоретичното значение − Дисертационното 
изследване допълва научната информация по проблемите на 
терминознанието в руския и българския език; разширява и 
систематизира резултатите от теоретичните изследвания по 
въпросите на терминологията, терминологичната система, 
терминологичното поле и терминологичните единици в 
областта на автомобилостроенето. В настоящия труд се 
набелязват и общите тенденции в процеса на 
терминообразуването, които оказват пряко влияние върху 
изследваната терминосистема. Използваната методика за 
анализ и съпоставка на термините в двата езика може да 



бъде приложима при изследването на други научно-
технически области.  
 Практическо приложение – Резултатите от 
изследването имат реално приложение в кооперираното 
производство на товарни автомобили. Изведената в 
работата система от термини може да се използва в 
производствения процес, при оформяне на техническата 
документация и при разработването на ръководства за 
експлоатация на автомобилите. Изследваният в работата 
материал може да бъде използван и в лексикографската 
практика при проектирането и създаването на 
терминологични речници в научно-техническата област. 
Представената разработка за съставяне на специализиран 
руско-български речник по автомобилостроене е основа за 
неговото осъществяване. 
 Настоящото изследване може също така да бъде 
приложимо при обучението на студенти от техническите 
специалности; както и да се използва в специализирани 
учебни курсове по терминология и терминография.  
 Емпиричният материал в настоящия труд съдържа 
терминологични единици, подбрани от тълковни, 
етимологични, енциклопедични и преводни речници по 
машиностроене; от списания и каталози за автомобили, 
ръководства за експлоатация и ремонт на автомобили. 
Материалът представлява репрезентативна извадка на 
термините, обозначаващи основните конструктивни 
елементи на товарния автомобил. Тези термини стоят в 
основата на понятийния апарат и образуват основното ядро 
на разглежданата терминосистема. Обемът на емпиричния 



материал е около 5 000 терминологични единици в двата 
езика. 
 Научната новост на настоящото изследване се 
състои в това, че представената разработка е първи опит в 
руско-българското терминознание за последователно 
системно описание и съпоставителен анализ на 
терминсистемата на автомобилостроенето. 
  
  
 Структура на дисертационното изследване  
 Дисертацията се състои от увод, три глави, 
заключение, списък с използваната литература и списък с 
лексикографските източници. Получените резултати са 
представени в схеми, таблици и диаграми, които 
потвърждават обективността на получените изводи. Обемът 
на дисертационния труд е 242 страници, от които 
основният текст заема 225 страници. Към дисертацията се 
прилага отделно книжно тяло, в което са включени три 
приложения (Приложение А, Приложение Б, Приложения 
В), общият обем на които е 97 страници.  
 Списъкът с използваната литература съдържа 295 
заглавия. 
 Списъкът с лексикографските източници съдържа 
33 заглавия. 
   
 В увода са обосновани изборът и актуалността на 
темата; представени са предметът, обектът, целта и задачите 
на изследването; посочена е научната новост, теоретичното 
значение и практическото приложение на работата; 
определена е методологичната база на изследването.  



   
 Първата глава "Терминология като обект на 
лингвистичното изследване" има обзорен характер. В тази 
глава са представени теоретичните постановки на 
методологичната база на дисертационното изследване, 
разгледани са актуалните проблеми на терминологията.  
 Проблемът за същността на термина е обект на 
множество лингвистични изследвания от средата на 30-те г. 
на ХХ век, когато терминологията се заражда като отделно 
направление в лингвистиката.   
 При проследяването на теоретичния обзор ясно се 
открояват три основни гледни точки, свързани със 
същността на термина. Първата група изследователи смятат, 
че терминът трябва да бъде еднозначен, да има твърдо 
определени граници на понятието и употребата си в 
определена област на знанието. Около второто мнение се 
обединяват изследователи, които смятат, че на практика 
всяка дума (особено съществителното име) може да 
изпълнява функцията на термин. Третата група обединява 
мненията на изследователи, според които във всеки 
книжовен език постоянно действат два различни процеса: 
процес на терминологизация − общоупотребимата дума 
става член на терминосистема, и процес 
детерминологизация, в резултат на който терминът става 
общоупотребима дума.  
 В настоящото дисертационно изследване са 
представени основните концепции за същността на термина, 
който се разглежда в рамките на три основни подхода: 
нормативен (Д. С. Лоте, А. А. Реформатски, Т. Л. 
Канделаки, Т. Р. Кияк, В. А.Татаринов), дескриптивен (Г. О. 



Винокур, Б. Н. Головин, Р. Ю. Кобрин, Л. А. Пекарска, В. П. 
Даниленко, А. С. Герд) и концепция на "езиковия субстрат" 
(В. М. Лейчик, Ю. Н. Марчук). Прегледът на тези 
концепции показва, че все още в съвременното 
терминознание остават някои нерешени въпроси относно: 
сферата на функциониране на термина; определянето на 
съотношението на термините с общоупотребимите думи; 
контекстуалната обусловеност на термините и др.  
 В по-новите изследвания по терминознание 
терминологията се определя като семантичен център (ядро) 
на специалния метаезик. Не случайно в научната литература 
съществуват като равнозначни следните определения за 
терминологията: език на науката и техниката, 
професионален език, език на професиите, език на 
професионалната комуникация, език на професионалното 
общуване, език на специалността,  специален език, език за 
специални цели (ЕСЦ). 
 В тази глава се разглежда спецификата на ЕСЦ: 
 ЕСЦ е подсистема на националния език; 
 историята на формирането на ЕСЦ;  
 терминът като лексикална единица ЕСЦ.   

 Основавайки се на теоретичните постановки на Д. С. 
Лоте, Т. Л. Канделаки, Л. А. Капанадзе, Р. Г. Пиотровски,  
А. А. Реформатски,  В. А. Татаринов, В. П. Даниленко, Б. Н. 
Головин, С. В. Гринев-Гриневич, К. Я. Авербух, В. М. 
Лейчик, Л. Манолова, А. Липовска, М. Попова и др., може 
да се отбележи, че ЕСЦ представлява – съвкупност от 
специални лексикални единици (термини), които са 
обединени в система въз основа на семантичната и 
формалната си структура.  



В настоящото изследване терминологията се 
разглежда като език за специални цели и се приема 
определението на В. М. Лейчик за термина като сложна 
многопластова единица, представляваща единство между 
формалната и понятийно-семантичната структура. 
Възприета е следната дефиниция за термина: терминът е 
дума или словосъчетание, което назовава специално 
понятие, явление или предмет в системата на определена 
област на знанието.   

Проследяването и анализа на теоретичните 
изследвания по темата показват, че терминът е елемент от 
определена терминосистема. Изучаването му е свързано с 
процесите на формиране на тази терминологична система в 
определена област на познанието.  

По наши наблюдения, терминосистемата става 
експериментално поле за разкриване на същността на 
термина чрез анализ на структурно-семантичните и 
функционалните му характеристики.  

 
     Във втората глава "Терминосистемата на тежкото 
автомобилостроене" се разглеждат следните проблеми: 
възникване и етапи в развитието на терминосистемата от 
областта на тежкото автомобилостроене (ТСА); основни 
понятия на ТСА в руския и българския език; особености в 
процеса на терминообразуването в двата езика; специфика 
на терминологичното словосъчетание.   
 Формирането на терминосистемата на 
автомобилостроенето и в руския, и в българския език е в 
тясна връзка с възникването на автомобилната индустрия и 
съвременното й динамично развитие.    



 В дисертационното изследване анализирания 
материал е структуриран в следните основни тематични 
групи: "Видове товарни автомобили", "Устройство и 
конструкция на товарни автомобили", "Производство 
на товарни автомобили", "Техническа експлоатация". С 
най-голям брой терминологични единици в двата езика са 
групите "Устройство и конструкция на товарни 
автомобили" и "Производство на товарни автомобили".  
 Групата "Устройство и конструкция на товарни 
автомобили" е основна за терминосистемата на 
автомобилостроенето. Основните конструктивни елементи 
(каросерия, двигател, трансмисия, шаси) назовават 
понятието автомобил и образуват ядрото на изследваната 
терминосистема.    
 В посочените тематични групи процесът на 
терминообразуването в руския и в българския език се 
характеризира със следните особености: 1) съответствие на 
термина на научната дефиниция; 2) възникване на термина 
в определена терминосистема и използване на термини от 
други области на познанието; 3) формиране на нови 
термини на базата на книжовния език и заимстване.  
 В тази глава се разглеждат най-продуктивните в 
разглежданата терминосистема начини на образуване на 
термините – морфологичен, синтактичен и семантичен. 
 І. Морфологичен начин на терминообразуване. 
Към най- продуктивните начини за образуване на термините 
в тази част се отнасят следните: 
 1. Образуване на сложни думи. Например: в рус. ез. 
бензобак, воздухоочиститель, грузоподъемность, 
турбогенератор, автомобиль-самосвал, автомобиль-



снегоочиститель, блок-схема, вакуум-компрессор и др.; в 
бълг. ез. бетонобъркачка, високоповдигач, 
ремонтопригодност, турбокомпресор, шумозаглушител, 
автомобил-влекач, блок-картер, прекъсвач-разпределител и 
др.  Този начин е еднакво продуктивен както в руския, така 
и в българския език.  
 2. Суфиксация. В руския език най-продуктивни са 
суфиксите: -ни-(е): движение, включение, регулирование, 
трение, сцепление и т.д.; -к- (а): блокировка, настройка, 
обмотка, транспортировка  и др.; -аци-(я) / -яци-(я): 
вентиляция, эксплуатация, инерция и др.; -ость: 
вместимость, грузоподъемность, мощность, плотность, 
скорость, и т.д.; -(и)-т-ель: глушитель, двигатель, 
распределитель, уплотнитель и др.; -ник: проводник, 
подшипник, наконечник  и др.; -чик (-щик): погрузчик, 
полировщик, бетонщик, жестянщик, блокировщик и др.  
 В българския език към най-продуктивните се отнасят 
следните суфикси: -не: регулиране, нитоване, валцоване, 
огъване и др.; -тел: двигател, предпазител, уплътнител, 
съединител и др.; -ик (-ник): маховик, приемник, накрайник, 
монтажник и др.; -ина: коравина, топлина, светлина и др.; 
-ар (-яр): стругар, леяр, зидар, пещар и др.; -ач: водач, 
сортировач, ковач, товарач, влекач, тягач и др.; -ист: 
кранист, мотокарист, монтажист, шлайфист и др.; -тор: 
вулканизатор, експедитор; -ост: твърдост, якост, 
мощност, плътност, скорост и др.;  
 Наблюденията показват, че в двата езика основната 
част на термините от тази група са отглаголни 
съществителни имена, които имат няколко значения: а) 
процесуално значение − регулирование (регулиране), 



блокировка (блокиране) и т. н.; б) лице, извършващо 
действие − в рус. ез. полировщик, блокировщик, погрузчик; в 
бълг. ез. леяр, ковач, товарач, монтажист  и др.; в) 
качество и свойство − в рус. ез.  грузоподъемность, 
мощность, плотность и т. н.; в бълг. ез.  якост, плътност, 
коравина и др.      
 3. Префиксация. При този начин на образуване на 
термините се забелязва, че най-продуктивни са онези 
префикси, чрез които се образуват антонимични двойки 
термини. Например: в рус. ез. в − вы: впуск – выпуск, 
включатель − выключатель; за − раз: замыкание – 
размыкание, заряд − разряд; за − рас: закручивание − 
раскручивание, заклепывать − расклепывать; по − раз: 
погрузка – разгрузка; с (со) − раз: сборка – разборка и т. н.; 
в бълг. ез. в − из: впръскване − изпръскване; включване − 
изключване; на − раз: навиване − развиване; натоварване − 
разтоварване и др. Това явление е по-разпространено в 
руския език отколкото в българския. Анализът на материала 
показва също така, че в двата езика голяма продуктивност 
имат следните префикси: пре-, при-, полу, рас- (раз)-, 
транс-. Например: предохранитель − предпазител, 
припайка − припояване, полуавтомат − полуавтомат, 
полупроводник − полупроводник, распрессовка − 
разпресоване,  транспортировка − транспортиране и т. н.  
 В руския и в българския език висока степен на 
продуктивност имат и префиксоидите гидро- (хидро), 
мото-, радио-, термо-, фото-, электро- (електро-), 
заимствани от гръцкия, латинския, френския и други езици. 
Например: гидроавтоматика − хидроавтоматика, 
мотокультиватор − мотокултиватор, моторизация − 



моторизация, радионавигатор − радионавигатор, 
термогенератор − термогенератор, электровлагомер − 
електровлагомер и др. 
 На базата на проведения количествен анализ 
термините, образувани посредством морфологичния начин, 
съставят приблизително една пета от общото количество 
термини в разглежданата област. В процентно съотношение 
те се разпределят съответно − 17,7%  в руската 
терминосистема и 18,5% − в българската.  
 ІІ. Синтактичен начин на терминообразуване. 
Този начин се използва за образуване на терминологични 
словосъчетания, които имат два, три, четири и повече 
компонента. Анализът показва, че този начин на 
терминообразуване в двете терминосистеми е най-
разпространен. По-голямата част от понятията в 
разглежданата област се изразяват с терминологични 
словосъчетания.  
 Количественият анализ дава следните резултати: в 
руската терминосистема 82,3% от всички термини са 
изразени с терминологично словосъчетание, а в българската 
терминосистема те представляват 81,5% от общото 
количество изследвани термини. 
 В двете терминосистеми терминологичните 
словосъчетания се разпределят в 4 групи: двукомпонентни 
(в рус. ез. − 62,9%, в бълг. ез. − 60,8%); трикомпонентни (в 
рус. ез. − 29,3%, в бълг. ез. − 30,2%); четирикомпонентни (в 
рус. ез. − 6,7%, в бълг. ез. − 7,8%) и терминологични 
словосъчетания, които състоят от пет или повече 
компонента ( в рус. ез. − 1,1%, в бълг. ез. − 1,2%). В двата 



езика резултатите от количествения анализ имат 
приблизително еднакви стойности. 
 1. Двукомпонентни терминологични 
словосъчетания. Анализът на терминологичните 
словосъчетания от този тип показва, че в руския език най-
продуктивни са следните модели: "прилагателно + 
съществително" (вспомогательная рессора, гидравлическое 
сцепление и т. н.) и "съществително + съществително в 
Р.п. без предлог" (блок питания, борт кузова, картер 
двигателя и т. н.). В българския език най-разпространени са 
следните типове: "прилагателно + существително" 
(едноблоков двигател, хидропневматично окачване и т. н.)  
и "съществително + предлог + съществително" (главина 
на колелото, капак на кожуха, интензивност на 
движението и т. н.).  
 2. Трикомпонентни терминологични 
словосъчетания. В двата езика синтактичните структури на 
терминологичните словосъчетания от тази група са 
субстантивни от комбиниран тип. Например: в рус. ез. 
автомобиль высокой проходимости, ступица рулевого 
колеса, вал отбора мощности, гайка крепления колеса и т. 
н.; в бълг. яз. балансиран колянов вал, винтово зъбно 
колело, винтозъбно конусно предаване, динамометричен 
гаечен ключ и т. н.). В руския език най-разпространени са 
съчетанията, в които и основният компонент и 
второстепенните компоненти са изразени със 
съществително име (картер коробки передач, ключ 
включателя зажигания, конус тарелки клапана и т. н.). В 
българския език по-голяма честота на употреба имат 
трикомпонентните словосъчетания, в които 



второстепенните компоненти са изразени с прилагателно 
име (водещо зъбно колело, едностранно автоматично 
блокиране, автоматична скоростна кутия и др.).   
 3. Терминологичните словосъчетания, които 
съдържат четири и повече компонента, назовават сложни 
понятия в разглежданата терминосистема и се 
характеризират с разнообразна структура. Например, в рус. 
ез. редукционный клапан давления воздуха, подвесной 
кронштейн трансмиссионного вала, коробка передач с 
двумя промежуточными валами, заготовка для штамповки 
колена составного коленчатого вала, изготовление 
заготовок биметаллического режущего инструмента 
горячим выдавливанием и т. н.; в бълг. ез. всмукателен 
клапан на ускорителната помпичка, диференциал с 
цилиндрични зъбни колела; движимо зъбно колело на 
главното предаване; отношение между хода на буталото и 
диаметъра на цилиндъра; пусков електродвигател с 
принудително механично включване и т. н.  
 4. В терминологичните словосъчетания, които имат 
пет и повече компонента, трудно може да се определи 
терминът, който стои  в основата на съчетанието и изразява 
"централното" понятие. Точността и конкретността на 
значението на всеки един компонент на словосъчетанието 
от този тип не позволява да се открои семантичният център, 
т. е. всичките компоненти са равноправни на семантично 
ниво, а граматичната им структура е аналогична на 
свободните словосъчетания.    
 ІІІ. Семантичен начин за образуване на термини. 
При този начин на терминообразуване лексикалното 
значение на общоупотребимата дума се стеснява 



(специализира се) в резултат на различни видове пренос на 
основното значение на думата. Този процес в лингвистиката 
се нарича терминологизация.   
 В терминосистемата на автомобилостроенето както в 
руския, така и в българския език процесът на 
терминологизация се характеризира с голяма 
продуктивност. В двата езика има два вида 
терминологизация: 1) терминологизиране на 
общоупотребимите думи и 2) терминологизиране на 
термини. 
 1. В процеса на терминологизация на 
общоупотребимите думи се преосмисля основното 
значение на думата, при което тя получава ново 
терминологично значение. Така например, в разглежданата 
терминосистема основното значение на общоупотребимите 
думи кожух, вилка, палец, ръкав, челюст и др. се 
преосмисля и те се терминологизират: кожух сцепления 
(бълг. кожух на съединителя), кожух водяного охлаждения 
(бълг. кожух за водно охлаждане); вилка карданного вала 
(бълг. вилка на карданен вал), палец тормозной колодки 
(бълг. палец на спирачна челюст) и др. 
 2. В процеса на терминологизация на термини се 
наблюдава така нареченото "терминологизиране" на 
термини в една, две или повече терминосистеми, т. е. 
термин от една терминосистема се привлича в друга. 
Например, рукав (в бълг. ръкав) − общо употребима дума, 
термин в текстилната промишленост, термин в 
автомобилостроенето; корпус (в бълг. корпус) − общо 
употребима дума, военен термин, музикален термин) и др.  



 Наблюденията показват, че двата вида 
терминологизация са разпространени в значителна степен 
както в руския, така и в българския език.   
 В процеса на обработка и анализ на събрания 
емпиричен материал е забелязано, че в упоменатия корпус 
се откроява солидна група от термини-словосъчетания, 
образувани по синтактичен и семантичен начин. В 
разглежданата терминосистема в активна употреба са 
многокомпонентните словосъчетания, които назовават 
характеристиките на детайлите, сложните технологични 
процеси и взаимовръзката по между им. Това налага в 
състава им да се включат езикови единици, необходими за 
уточняването и изразяването на общия смисъл на цялото 
терминологично словосъчетание. Например, в рус. ез. 
подвесной кронштейн трансмиссионного вала, в бълг. ез. 
движимо зъбно колело на главното предаване. 
Словосъчетанията от този тип имат сложна формална и 
семантична структура, но не са обозначени със специален 
лингвистичен термин, който в най-точна степен да отразява 
тяхната специфика. В настоящото дисертационно 
изследване се предлага въвеждането на специален 
лингвистичен термин "терминологема" за назоваването на 
терминологични словосъчетания от комбиниран тип, 
включващи два, три, четири и повече компонента. 
Посоченият термин се извежда от следните морфеми: -
термин- с присъщи за нея свойствени признаци, отнасящи 
я към терминосистема; съставката -логос-, която изразява 
съдържателната страна на понятието (вж. концепцията за 
езиковия субстрат); и абстрактния суфикс -ем(а), който се 
използва в лингвистиката за обозначение на отвлечени 



понятия (ср. фонема, морфема, лексема, семема, 
синтаксема и т. н.).   
 Предлаганият термин може да бъде използван и в 
други отраслови терминосистеми, в които се използват 
терминологични словосъчетания от подобен тип.  
 
 В третата Глава на дисертацията "Руската и 
българската терминография в областта на 
автомобилостроенето" са разгледани въпроси, свързани с 
типологичната  ориентация и параметрите на 
терминологичните речници; със спецификата на 
отрасловите речници; с процеса за регулиране на 
отрасловите термини. В главата също така е представен 
обзор на двуезичната руско-българска техническа 
терминография.  
 Терминографията като разновидност на 
практическата лексикография отделя в особена група 
речниците, принадлежащи към определен отрасъл – 
отраслови речници. 
 Подготовката и издаването на специализирани 
двуезични и многоезични речници в тази област поставя 
сериозни задачи пред терминологията и терминографията. 
Основните задачи пред съставителите на подобни речници 
се свързват със: 1) систематизация на научно-техническата 
информация; 2) определяне на структурно-семантичните 
полета в различни области на знанието; 3) създаване на 
терминологична банка данни в различните области на 
науката и техниката; 4) на базата на предварителната работа 
да бъде създаден крайният продукт – терминологични 



речници в различните области на научно-техническата 
теория и практика. 
 При анализа на терминографските източници се 
забелязва, че терминологията на автомобилостроенето 
обхваща тематически обширен пласт лексика в съвременния 
руски и български език, но там тя е представена в твърде 
ограничен обем. Това е важна предпоставка за  
усъвършенстването на нейния терминологичен апарат, 
който да включва не само термини, свързани с 
производствения процес на автомобила, неговото 
устройство, конструкция и експлоатация, но и оформянето 
на придружаващите го документи по транспортирането, 
митническото обслужване и предприемаческата дейност. 
Ето защо събраният в настоящия труд материал може да 
послужи като база за създаване на  двуезичен руско-
български специализиран речник от три различни типа, 
които са представени в  Приложение А, Приложение Б, 
Приложение В. 
 Трите модела  включват еднокомпонентни и 
многокомпонентни термини, назоваващи детайли, възли и 
агрегати от конструкцията и устройството на автомобила; 
комплектуващи изделия; процеса на производство и 
техническа експлоатация на товарния автомобил.   
 Въз основа на спецификата на дадената предметна 
област, трите предложени модела на речник се базират на 
задълбочен логико-понятиен и лексикографски анализ. 
 Предлаганите модели представляват различни 
подходи за създаването на терминологичен речник на 
отрасъла автомобилостроене, предназначен за 
инженерно-технически специалисти от всички сфери на 



производствената дейност, свързани със производството и 
експлоатацията на товарните автомобили, ремаркета и 
полуремаркета, селскостопанска техника и др. Речникът 
може да бъде използван и от широк кръг потребители от 
автотранспортни предприятия, автолюбители, преводачи, 
преподаватели, студенти, докторанти, изследователи и др. 
 Модел 1 (Приложение А): преводно-тълковен 
тематичен речник-справочник, в който са представени 
определения на основните понятия в областта на 
технологичните процеси на производството и ремонта на 
изделията в областта на автомобилостроенето и 
приборостроенето.  
 Настоящият модел на речник-справочник 
представлява репрезентативна извадка на 
макротерминополето "Производство на товарни 
автомобили", в което терминологичните единици са 
структурирани в осем тематични групи:    
  
  



І. Общи понятия 
Например:  
 

ТЕРМИН 
русский язык 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
русский язык 

ТЕРМИН 
болгарский язык 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
болгарский язык 

 
 
 
 

Технологический 
процесс 

Часть 
производственного 
процесса, содержащая 
целенаправленные 
действия по 
изменению и (или) 
определению 
состояния предмета 
труда. 
П р и м е ч а н и я:  
1)Технологический 
процесс может быть 
отнесен к изделию, 
его составной части 
(комплектующие) или 
к методам обработки, 
формообразования и 
сборки. 
2)К предметам труда 
относятся заготовки, 
детали и изделия. 

 
 
 
 

Технологичен 
процес 

Част от процеса на 
производство, 
включващ 
целенасочени 
действия, за да се 
промени и (или) да 
се определи 
състоянието на 
предмета на труда. 
З а б е л е ж к а: 
1)Технологичният 
процес може да се 
отнася за продукта 
(изделието), за 
негова съставна част 
(комплект детайли) 
или за методите на 
обработка, 
формиране и 
монтаж (сглобка). 
2)Към предметите 
на труда се отнасят 
заготовки, детайли и 
изделия. 

 
 
 ІІ. Технологична документация 
 

Комплект 
проектной 

технологической 
документации 

 

Комплект 
технологической 
документации, 
предназначенный для 
применения при 
проектировании или  
реконструкции 
предприятия. 

Комплект от 
проектна 

технологична 
документация 

Комплект от 
технологична 
документация, 
предназначена за 
прилагане при 
проектиране или 
реконструкция на 
предприятието. 

 
  
 



ІІІ. Технологични процеси и операции 
 

Типовой 
технологический 

процесс 

Технологический 
процесс изготовления 
группы изделий с 
общими 
конструктивными и 
технологическими 
признаками. 
 

Типов 
технологичен 

процес 

Технологичен 
процес на 
изготвянето на 
група изделия с 
общи 
конструктивни и 
технологични 
признаци. 

 
 ІV. Елементи на технологичните операции 
 

Установ 
(Установка) 

Часть технологической 
операции, выполняемая 
при неизменном 
закреплении 
обрабатываемых 
заготовок 
или собираемой 
сборочной единицы. 

Поставяне 
(монтиране) 

Част от 
технологичната 
операция, която се 
изпълнява при 
постоянно 
закрепване на 
обработваните 
заготовки или 
сглобяем възел 
(сглобка от 
детайли). 

 
 V. Характеристики на технологичния процес 
(операция) 
 

Штучное 
время 

Интервал времени, 
равный отношению цикла 
технологической 
операции к числу 
одновременно 
изготовляемых или 
ремонтируемых изделий 
или равный 
календарному времени 
сборочной 
операции. 

Време за 
изработване на 
един артикул 

Интервал от времето, 
равен на 
отношението от 
цикъла на 
технологичната 
операция и броя на 
едновременно 
произведени или 
ремонтирани 
изделия, или равен 
на календарното 
време на монтажната 
операция. 

 
  



VІ. Технологични норми 
 
Норма времени Регламентированное время 

выполнения 
некоторого объема работ в 
определенных 
производственных условиях 
одним или несколькими 
исполнителями 
соответствующей 
квалификации. 

Норма за 
време 

Регламентирано 
време за изпълнение 
на определен обем 
работа в определени 
производствени 
условия от един или 
няколко изпълнители, 
притежаващи 
съответстваща 
квалификация. 

 
  
 
 VІІ. Средства за изпълнението на технологичния 
процес 
 

Средства 
технологического 

оснащения 

Совокупность орудий 
производства, 
необходимых для 
осуществления 
технологического 
процесса. 

Средства за 
технологично 

оборудване 

Съвкупността от 
средствата за 
производство, 
необходими за 
изпълнението на 
технологичния 
процеса. 

 
 VІІІ. Предмети на труда 
 

Заготовка Предмет труда, из 
которого изменением 
формы, размеров, свойств 
поверхности и (или) 
материала 
изготавливается деталь 

Заготовка Предмет на труда, 
от който 
посредством 
изменението на 
формата, размерите, 
свойствата на 
повърхността и 
(или) материала се 
изготвя детайла. 

 
 



 Този тип речник е предназначен за лица, които 
започват да изучават терминологията на 
автомобилостроенето, и особено за тези, които не знаят не 
само термините, но и тяхното значение. В предложения 
модел на речник е представено тълкуване на термините и 
терминологичните съчетания във вид на дефиниции на 
руски и на български език. 
 Такъв тип речник-справочник може да бъде 
използван от широк кръг потребители: преди всичко от 
преводачи, преподаватели, студенти, докторанти, научни 
сътрудници, автолюбители и др. 
 
 Модел 2 (Приложение Б): преводен илюстративен 
речник, в който освен превода от руски на български език е 
дадено определението на термина, което се онагледява с 
графично изображение.  

 В този модел на речник са представени 
терминологичните единици от автомобилостроенето, 
които представляват разгърнати конструктивни 
обозначения на сборни единици (възли, детайли), 
влизащи в състава на предния, средния и задния водещ 
мост. 

Всички названия на възлите и детайлите са 
обединени в групи и подгрупи по функционален признак 
и представляват цялостната структура на понятието мост. 

В Приложението са представени илюстрации с 
графично изображение на детайлите, влизащи в една или 
друга група или подгрупа, които са обозначени с 
различни цветове. Към всеки един детайл има посочен 
индекс (пореден номер), по който се намира съответния 



термин на руски език и превода му на български.  
Даденото Приложение представлява експеримент 

за съставяне на нов тип преводен илюстративен речник, в 
който определението на даден термин е онагледено с 
графично изображение и описание на техническите 
параметри на детайлите. Този тип речник може да 
послужи за пример на описание на един сложен 
конструктивен елемент (мост), като подходът е от 
общото към частното. 

Идеята за съставянето на такова Приложение и 
нейната илюстрация  се предлага поради необходимостта 
да се представи техническа информация за сложната 
конструкция на определени възли и детайли, която е 
трудно разбираема от неспециалисти. Такъв тип 
специализиран речник е не само преводно-тълковен, но 
също така включва елементи на илюстративен речник. 
Настоящото Приложение може да бъде използвано като 
справочник или каталог, както от специалисти, така и от 
неспециалисти. 

 
 Модел 3 (Приложение В): преводен руско-
български речник, в който се представя превод на 
специализираната терминология от руски на български език 
и от български на руски език. 
 Този модел речник съдържа  Основен словник на 
руските термини и Азбучник на българските термини. 
Словникът на руските термини включва терминоединици от 
отрасъла автомобилостроене и от други гранични области. 
В азбучника на българските термини за удобство на 
ползвателя е посочен индекс, който съответства на руския 



термин в основния словник. Например, ползвателят търси 
руското съответствие на термина автоматично блокиране. 
В азбучника този термин е с индекс 29. Под този индекс в 
речниковата статия в основния словник е посочен превода и 
съчетаемостта на дадения термин:  

автоматична осигурителна уредба; автоматично 
блокиране (29)  

(вж. Азбучникът на българските термини) 

29 АВТОБЛОКИРÓВКА ж  

~,  двупýтная вж. односторóнняя автоблокирóвка 
~ , двусторóнняя  
~ , кóдовая 
~ , комбини́рованная 
~ , непреры́вная 
~ , однопýтная вж. двусторóнняя автоблокирóвка 
~ , односторóнняя  
~ , тóчечная 

автоматична осигурителна уредба;  
автоматично блокиране 

двустранно автоматично блокиране 
кодово автоматично блокиране 
комбинирано автоматично блокиране 
непрекъснато автоматично блокиране 
едностранно автоматично блокиране 

точково автоматично блокиране 

Подобна структура значително улеснява търсенето 
на термините в двата езика във всяка последователност и на 
практика позволява в един речник да се съвместят два 
двуезични речника. 

Този модел речник е построен на азбучно-гнездови 
принцип е базиран на структурно и системно описание на 
терминологичните единици в двата езика.  Заглавните 
единици са изразени с термин или терминологично 
словосъчетание на руски език. Терминологичното 
словосъчетание може да съдържа два, три, четири и повече 
компонента. Графически речниковата статия е разделена на 
лява и дясна част. В лявата част са разположени заглавните 



единици и словосъчетания на руски език, а в дясната част – 
преводният еквивалент на български език. 

Предлаганите речникови статии включват следните 
информационни параметри: изходна дума (заглавна дума) − 
термин на руски език с поставено ударение; граматични 
бележки − отбелязва се категорията род и число; в дясната 
част към някои български еквиваленти се дава пояснителна 
информация. Например, терминът безредукторный 
двигатель е разположен в гнездото на термина двигатель. 
В него в азбучна последователност са включени и 
останалите съчетания на основния (водещ) термин, който се 
замества с тилда. Когато съставният термин е даден в 
обратен ред на думите, след тилдата стои запетая, 
например: 

дви́гатель м 
 ~ авари́йного спасéния 
~ , автомоби́льный 
~ , автотрáкторный 
~  без колéнчатого вáла 
~  без наддýва 
~ , безредýкторный 
~  без форсáжа 
~ , бензи́новый 
~ , бесклáпанный 
~ , бескомпрéссорный 



В заключението на дисертационното изследване са 
обобщени основните теоретични положения и 
практическите резултати от описанието на 
терминосистемата на тежкото автомобилостроене. Въз 
основа на анализа на терминологичните единици в двата 
езика е обосновано създаването на три различни модела на 
руско-български терминологичен речник на 
автомобилостроенето.  



Основни  приноси в дисертационния труд 

1. Значението на представеното съпоставително
изследване се откроява на фона на липсата на изследвания 
по изучаването на терминологията на автомобилостроенето 
върху материал от руски и български език. 

2. Дисертационният труд е първият опит в руско-
българското терминознание за последователно системно 
описание на терминосистемата на тежкото 
автомобилостроене.  

3. Съществен принос в дисертационния труд е
обособяването на терминологичните единици в четири 
основни тематични групи, които назовават ключовите 
понятия на разглежданата  терминосистема  и съставят 
нейното ядрото. 

4. В работата е представено подробно лингвистично
описание на термините, които назовават основните 
конструктивни елементи на товарния автомобил. Анализът 
се базира върху принципите за формиране и функциониране 
на тази терминосистема; върху структурно-семантичните 
особености и върху спецификата на процеса на 
терминообразуването в двата езика.  

5. В работата са представени основни и най-
продуктивни начини за образуване на термини − 
морфологичен, синтактичен и семантичен. Изведени са 
количествени данни за употребата на техните 
разновидности.  

6. В настоящото изследване акцентът е поставен
върху многокомпонентните термини − терминологични 



словосъчетания и се предлага въвеждането на нов 
лингвистичен термин  − терминологема, с който са 
обозначени терминологични словосъчетания от комбиниран 
тип. 

7. В дисертацията се предлагат и описват три
различни модела (Приложение А, Приложение Б, 
Приложение В) за създаване на двуезичен руско-български 
терминологичен речник в областта на автомобилостроенето.  

8. Изготвените към дисертационният труд тематично
разгърнато Приложение А и специализирано илюстративно 
Приложение Б на руски и български език могат да бъдат 
използвани като модел за съставяне на справочник или 
каталог за специалисти и като обучаващо средство в 
специализираните учебни заведения.  

9. Осъщественото в дисертационното изследване
съпоставително описание на термините, използвани в 
сферата на тежкото автомобилостроене има реално 
приложение при кооперираното производство на товарни 
автомобили в автомобилния завод в Шумен. 

10. Настоящото дисертационно изследване допълва
руско-българските съпоставителни изследвания в областта 
на терминологията и терминографията.  
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